ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«Лісове та садово-паркове господарство»
(спеціальність)
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Лісове та садово-паркове господарство»
(спеціальність) у складі електронного каталогу існує з 01.01.2000 року і
містить бібліографічну інформацію, яка є результатом науково-аналітичної
обробки понад 500 найменувань періодичних видань, а також книг та інших
видів документів на всіх носіях інформації, що надходять до Наукової
бібліотеки ЗНУ. Джерела зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ЗНУ.
Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.01.2014 року
становить близько 8 830 записів. Протягом року БД включає близько 800
бібліографічними відомостями українською, російською та іноземними
мовами. Інформація поповнюється щоденно.
За необхідністю бібліографічні описи статей анотуються.
БД має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук у БД
ведеться за такими ознакам: назва, прізвище авторів, ключові слова, взяті з
назви публікації, рік видання, мова, вид і тип документа та іншими
елементами бібліографічного опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і,
таким чином, поглиблювати пошук.
Основою для тематичної організації інформації в БД є діючі в Україні
систематизатори “Універсальна десяткова класифікація” та “Бібліотечнобібліографічна класифікація”. Тематично БД охоплює публікації, які
належать до розділів класифікації та баз даних у складі електронного
каталогу:
УДК-Теми:
502 Природа. Дослiдження природи та її збереження. Захист довкілля
та живої природи
504 Наука про навколишнє середовище. Екологія
551.5 Метереологія
58 Ботанiка
63 Сiльське господарство. Лiсове господарство. Землеробство.
Використання дикої природи
635.017 Професійне та комерційне управління садовим господарством.
Паркове, помісне та товарне садівництво (городництво)
7.012 Дизайн. Композиція
ББК-Теми:
Д491 Грунтознавство. Інженерна петрографія

Н87 Містобудування. Озеленення населенних міст. Садово-паркова
архітектура
Ч426.45 Методика викладання біології
Ч486 Методика викладання окремих предметів
Ч488/489 Окремі галузі вищої освіти
Ю663.1 Біоетика
Бази даних:
Краєзнавство
к0-2.01.179 Озеленення міста, парки, сквери
к85.118.7 Зелене будівництво (озеленення населений пунктів)
к28.5 Рослинний світ(флора) краю
к42.34.1 Декоративне садівництво
к43 Лісове господарство краю
Наукові праці викладачів ЗНУ
Біологічний факультет
Автореферати дисертацій:
03.00.12 - фізіологія рослин
03.00.15 – генетика
03.00.27 – грунтознавство
06.01.05 - селекція і насінництво
06.03.00 - лісове господарство
06.03.01 - лісові культури, селекція, насінництво
11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Каталоги тем: ББК, УДК
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Книгозабезпеченість навчальних дисциплін
Факультет: Біологічний
Спеціальність: Лісове та садово-паркове господарство
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток теорії,
практики і організації лісової та садово-паркової діяльності в Україні та
зарубіжних країнах, дає відомості про напрямки наукових досліджень у цій
галузі.
БД
дозволяє
ефективно
використовувати
накопичений
інформаційний ресурс з метою підготовки та неперервної освіти фахівців та
наукових досліджень у Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного
університету. Програмне забезпечення – УФД/Бібліотека.

